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           Do Dyrektora  

Szkoły Podstawowej 

 im. Papieża Jana Pawła II  

w Nowej Wsi 

Data przyjęcia deklaracji:     

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  

w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi 

w roku szkolnym 2019/2020 

1. Dane dziecka: 

Imię/imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zameldowania  

Adres miejsca zamieszkania  

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły 

(informacja na potrzeby Nowego SIO) 
 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunka prawnego*  

Adres miejsca zamieszkania   

Adres poczty elektronicznej i numery tel. 

kontaktowych  

 

Adres zameldowania  

        

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego*  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej i numery tel. 

kontaktowych 

 

Adres zameldowania  
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3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

Deklarowane godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... . 

4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub 

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, 

zalecenia lekarskie, itp.) 

tak             nie  

Jeśli tak to jakie (proszę wypisać) ………………………………….………………………………………… 

…………………………………………..………………………………..…………………………………….. 

………………………………………………………………………….……………………………………… 

5. Deklaracja i oświadczenia: 

1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

……………………………………………………………. w oddziale przedszkolnym Szkoły 

Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi w roku szkolnym 2019/2020. 

2. Oświadczam, że   
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe. 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych w deklaracji. 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE 

d) świadom/a* odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku 
informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

e) Wyrażam/nie wyrażam* zgody na umieszczeniu imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych/ nie przyjętych do Oddziału 

Przedszkolnego w SP im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi. 

 
POUCZENIE: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż: 

a)    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi z siedzibą: Nowa Wieś 40A, 16-402 

Suwałki  tel.: 875675344 e-mail: szkolajp2@onet.eu 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi z siedzibą: Nowa wieś 40A, 16-402 Suwałki możliwy jest pod 

adresem email: k.zuk.iod@gmail.com 

c) Dane osobowe Pana/i/ Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z 

dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi 

d)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas rekrutacji. 

f) Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

g) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe, 

h) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.  

i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

   Nowa Wieś, dnia ............................                                                          ..................................................... 

                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

6. Decyzja o przyjęciu dziecka: 
 

Przyjęto w/w dziecko do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi. 

 

 

      ........................................................... 
              (data i podpis dyrektora) 

*niepotrzebne skreślić 


